
 
 
 
AVTALSVILLKOR FÖR LEKTIONSRIDNING VID STALL COMPASS 
 
Elevens regler och åtaganden 
1. Lektionstid  
En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för eleven. Eleverna indelas i grupper efter ålder och 
ridkunskap. Ridläraren avgör grupp efter elevens kunskaper. Det är max 8 elever/grupp.  
Eleven ska vara på plats i stallet senast 30 minuter före lektionens början. Vid sen ankomst får eleven 
inte rida. Detta p.g.a. att hästen ska sadlas/tränsas utan stress, att alla elever och hästar ska gå in i 
ridhuset samtidigt, samt att lektionen ska starta på utsatt tid.  
Vid ett lektionstillfälle per termin ersätts ridningen med teori.  
 
2. Igenridning  
De elever som rider en gång i veckan på Stall Compass har möjlighet att rida igen ett missat tillfälle en 
gång per termin. De elever som rider två gånger i veckan erbjuds två igenridningstillfällen osv.  
Sista veckan på terminen är igenridningsvecka. Ridning denna vecka omfattas inte av terminsavgiften. 
Igenridningen görs i ordinarie ridgrupp. Ingen föramälan krävs.   
 
3. Obligatorisk funktionärstjänst  
Om eleven väljer att tävla under terminen, är det obligatoriskt för någon i elevens familj att vara 
funktionär.  
Detta gäller minst en gång per termin, vid någon av Stall Compass tävlingar (ex Compass Trophy, 
KM, regionala och lokala tävlingar). Man är själv ansvarig för att anmäla sig som funktionär. Det görs 
till maria.sundin@stallcompass.se.  
 
4. Avbokning av lektion 
Avboka din lektion om du inte kommer. Outnyttjade lektioner återbetalas inte av ridskolan. Avbokning 
görs till avbokning@stallcompass.se.  
 
5. Längre frånvaro  
Vid sjukdom med frånvaro under längre tid än fyra veckor, erbjuds i första hand igenridning. I andra 
hand kan inbetald ridavgift för den aktuella tiden återbetalas. Det sker mot uppvisande av läkarintyg.  
 
6. Viktgräns och längdgräns 
Generell gräns för ponny är ca 60kg och 170cm. Detta gäller vid lektionsridning och ridkurser.  
 
Anmälan, uppsägning samt betalning  
7. Anmälan  
Anmälan till lektionsridning eller annan ridverksamhet sker skriftligen till 
claudia.goth@stallcompass.se.  
 
8. Fristående kurser och läger  
Anmälan till fristående kurser och läger e dyl. måste vara skriftlig. Anmälan är bindande och måste 
göras av målsman för omyndig elev.  
 
9. Löptid  
Detta avtal fortsätter gälla tills dess uppsägning sker, enligt nedan angivna regler.  
 
10 Uppsägning av ridplats 
Uppsägning ska göras skriftligen till claudia.goth@stallcompass.se.  
Vid uppsägning under pågående termin gäller sex veckors uppsägningstid för återbetalning av 
ridavgiften.  Den ska ha skickats till ridskolan senast den 31 maj (för höstterminen) och den 30 
november (för vårterminen).  
 



 
 
 
11. Betalningsvillkor  
Ridavgift och medlemsavgift till CSRK betalas efter fakturering. Vid utebliven betalning kommer eleven 
att nekas att delta på ridlektionen.  
 
Höst- respektive vårterminen delas upp i två betalningstillfällen. Fakturan ska betalas inom 15 dagar 
från fakturadatum. Betalning är avgörande för att kunna garantera eleven en plats i ridgruppen.  
 
12. Fakturadatum och förfallodatum  
15 juni  30 juni   Förbokningsavgift för höstterminen 
15 juli  30 juli   Resterande ridavgift för höstterminen 
15 december   30 december   Ridavgift för vårterminen, delbetalning 1 
15 mars   30 mars  Ridavgift för  årterminen, delbetalning 2  
 
13. Medlemsavgift  
Medlemsskap i Compass Sportryttarklubb (CSRK) är obligatoriskt för alla som rider på ridskolan.  
Medlemskapet ger möjlighet att delta i ryttarföreningens evenemang, så som klubbmästerskap, 
tävlingar, kurser och övriga aktiviteter. Medlemskapet är också en förutsättning för att föreningen ska 
kunna söka statliga och kommunala aktivitetsstöd  
 
I medlemsavgiften till CSRK ingår en olycksfallsförsäkring. Denna försäkring gäller endast vid betald 
medlemsavgiften. https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport 
 
 
Säkerhet och ridskolans åtaganden  
14. Olycksfallsförsäkring 
Elev som har betalat medlemsavgift till CSRK täcks av en olycksfallsförsäkring.,  
 
15. Säkerhet  
Godkänd ridhjälm är obligatorisk vid all ridning och hantering av hästarna.  
Skyddsväst är obligatorisk vid all ridning för elever t o m 18 år.  
Vid ridning ska stövlar/skor med liten/låg klack användas. Skor med stålhätta minskar risken för 
skador vid tramp. 
Elever och målsman har skyldighet att följa alla säkerhetsföreskrifter som finns på skyltar i stall och 
ridhus, eller som påtalas av ridläraren.   
Läs gärna mer på Svenska Ridsportsförbundets hemsida under fliken ”Hästkunskap”, 
www3.ridsport.se/Hastkunskap.  
 
16. Inställd lektion  
Om ridskolan ställer in en lektion, har eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller 
återbetalning av avgiften. Ridskolan skall i detta fall meddela eleven i så god tid som möjligt.  
 
17. Smittorisk  
För att minimera smittospridning av sjukdomar mellan hästar efter besök i andra hästanläggningar 
gäller: 
- Byte och/eller desinficering av kläder, skor och utrustning. Alternativt dubbla ridutrustningar om 
eleven rider på olika stall. 
- God hygien; tvätt av händer och hår.  
- Ryktsaker får under inga omständigheter användas i olika stall.  
 
18. Force majeure  
Vid extrema väderförhållanden eller vid risk för elevernas och/eller hästarnas hälsa, har ridskolan rätt 
att byta ut lektionsridning mot teori eller annan hästrelaterad verksamhet.  


